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Plannen voor twee eengezinswoningen op hoek Zonstraat/Clausstraat

De gemeente Kerkrade bekijkt al enige tijd 
samen met woningcorporaties verschillen-
de mogelijkheden voor het realiseren van 
nieuwe woonruimte op het lege perceel op 
de hoek Zonstraat/Clausstraat. 

Eerder werd al gekeken of er een gebouw 
met zes appartementen op het perceel ge-
realiseerd kon worden, maar dit bleek niet 
haalbaar. Het bleek wel haalbaar om twee 
eengezinswoningen te bouwen. 

Op dit moment wordt samen met woning-
corporatie Wonen Zuid een plan uitgewerkt 
voor deze woningen. Dit plan is zo goed als 
definitief. 
De twee woningen zullen wat uiterlijk be-
treft passen bij de rest van de buurt en on-
geveer net zo veel plaats innemen als het 
hoekpand dat eerst op het perceel stond.

Wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke orde-
ning/Openbare ruimte/Wonen): “We zijn 
blij dat we samen met Wonen Zuid de vol-
gende stap kunnen zetten. De buurt kijkt al 
te lang aan tegen een braakliggend perceel. 
Met de komst van de nieuwe huizen ontstaat 
er weer een goed aangezicht en het is mooi 
dat hier twee gezinnen gehuisvest kunnen 
worden.”
 
Planning start werkzaamheden
De gemeente en Wonen Zuid hopen in de 
eerste helft van 2022 te beginnen met de 
bouwwerkzaamheden.

Visualisatie voorzijde woningen

Visualisatie achterzijde woningen

Voor Het Martin Buber breekt een cruciale 
fase aan. Voor 15 oktober hebben we 665 ouder-
verklaringen nodig. 

De teller gaat al richting de 665, help jij ons aan 
de laatste registraties?  

Heb jij een kind dat op 1 november 2021 tien, 
elf of twaalf jaar oud is en woon je in Kerkrade of 
binnen een straal van 15 km? 

Ga dan naar 
www.hetmartinbuber.nl/ouderverklaring en vul 
die registratie in. Het is echt Nu of Nooit voor 
volwaardig onderwijs in Kerkrade!

Ook als je zelf de ouderverklaring niet mag in-
vullen, kun je ons helpen: misschien heb je bu-
ren, familie of kennissen die wel voldoen aan de 
eisen. Spoor hen dan aan om de verklaring in te 
vullen.

Leg uit hoe ontzettend belangrijk hun hulp is of 
scan de QR-code en laat ze de video zien! 

Het is Nu of Nooit voor Het Martin Buber
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Adresgegevens

Correspondentie-adres:
Gemeente Kerkrade
Postbus 600, 6460 AP Kerkrade
Telefoon: 14 045   Fax: (045) 56 76 356
E-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl
Internet: www.kerkrade.nl

Bezoekadressen:
Gemeente Kerkrade, stadskantoor
Markt 33, 6461 EC Kerkrade
Voor het inzien van stukken,afdeling
Burgerplein en het vakloket Bouwen,
Wonen, Leefomgeving.

Gemeente Kerkrade, Raadhuis
Markt 1, 6461 EB Kerkrade
Hier vinden de vergaderingen van de
gemeenteraad en het college plaats.

Locatie Hammolenweg
Hammolenweg 6, 6466 XV Kerkrade

Openingstijden

Burgerplein
Maandag t/m woensdag 08.30 t/m 17.00 uur, 
donderdag 08.30 – 19.00 uur 
en vrijdag 08.30 – 12.00 uur

Wij werken volledig op afspraak. 
Bel voor het maken van een afspraak met 
het algemeen telefoonnummer van de 
gemeente: 14 045 of maak een afspraak 
online via www.kerkrade.nl

Vakloket Bouwen, Wonen, Leefomgeving
Bel voor het maken van een afspraak met
het algemeen telefoonnummer van de
gemeente: 14 045

Vakloket Maatschappelijke Zorg
Bel voor het maken van een afspraak met
het algemeen telefoonnummer van de
gemeente: 14 045

Sociale wijkpunten
De wijkpunten zijn bereikbaar via Impuls,
via telefoonnummer 045-54 563 51
Alle spreekuren van Impuls gaan vanwege 
de Coronacrisis alleen telefonisch door.

Wijkteam West / Spekholzerheide
‘t Westhoes, Anemonenstraat 16

Spreekuur sociaal raadslieden
- maandag 9.00 - 12.00 uur
- woensdag 9.00 - 12.00 uur

Spreekuur maatschappelijk werk
- maandag 12.30 - 14.00 uur
- woensdag 12.30 - 14.00 uur

Wijkteam Noord / Eygelshoven
Socio-Project, Terbruggen 16
 
Spreekuur sociaal raadslieden
- dinsdag 9.00 - 12.00 uur

Spreekuur maatschappelijk werk
- dinsdag 12.30 - 14.00 uur

Sociaal wijkteam Oost / Chevremont e.o.
Sjevemethoes, Sint Pieterstraat 3
 
Spreekuur sociaal raadslieden
- donderdag 9.00 - 12.00 uur

Spreekuur maatschappelijk werk
- donderdag 12.30 - 14.00 uur

Sociaal wijkteam Oost / Bleijerheide e.o.
Kling Nullet, Maria Gorettiplein

Spreekuur sociaal raadslieden
- vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Spreekuur maatschappelijk werk
- vrijdag 12.30 - 14.00 uur

www.kerkrade.nl

Deze informatie is bedoeld om u te attenderen 
op bekendmakingen van de gemeente Kerkrade 
die digitaal zijn gepubliceerd op de overheids-
website https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Tunnelweg 92 – kappen Robinia pseudoacacia 
en Betula pendula
Prinses Irenestraat 17 – plaatsen erfafscheiding
Marjolein 30 – uitbreiden woning en realiseren 
inpandig zwembad
Heiluststraat 20G 7 & 20G 8 (kadastraal perceel 
H2948) – legaliseren garagebox
Holzstraat 22 – verbreden bestaande inrit
Klarenanstelerweg 2 – bouwen bedrijfshal
Marktstraat 23 – plaatsen dubbelzijdige lichtbak 
aan gevel
Tuinstraat 10 – verbreden bestaande inrit
Pricksteenweg 64 – kappen boom
Rukkerweg 152 – vervangen dakkapel door dak-
raam
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunnin-
gen
Pensionaatstraat 51 – realiseren erker aan voor-
zijde woning
Veldhofstraat 138 – kappen esdoorn

St. Pieterstraat 145 – tijdelijk (3 jaar) plaatsen 
4 units voor uitbreiding capaciteit dagbehande-
lingsplaatsen
Dentgenbachweg 5 – aanleggen inrit
Op de Knip 124 – plaatsen airco aan zijgevel 
woning
Wiebachstraat (kadastraal perceel M729) - uit-
breiden bestaande bakkerij/bedrijfshal
Wackersstraat 120 – handelen in strijd met re-
gels ruimtelijke ordening voor bedrijfsmatig be-
reiden maaltijden voor bezorging
Smal Weide (naast hnr. 2, kadastraal perceel 
N2523) – kappen Acer platanoides
Heerlenersteenweg (naast hnr. 15, kadastraal 
perceel K2871) - kappen Corylus columa
Hoofdstraat 6 – vervangen bestaande dak door 
plat dak
Heiveldstraat 51 – bouwen aanbouw op plaats 
bestaande bijgebouwen
Kanariestraat 2 – plaatsen carport
St. Pieterstraat 48 – vernieuwen voorgevel
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Buiten behandeling laten aanvraag
Schovetweg 80 – kappen Fagus sylvatica (toe-
stemming via noodkap)
Mogelijkheid tot maken bezwaar
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning

Elisabethstraat 36 – plaatsen dakkapel voor- en 
achterzijde van de woning
Geen mogelijkheid tot het maken van bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Rimburgerweg 7 – slopen schuurtje en verwijde-
ren asbesthoudende golfplaten
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Melding brandveilig gebruik
Zonstraat 33 – bouwwerk brandveilig gebruiken 
voor verblijven van meer dan 50 personen in 
pand
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het 
informatiecentrum in het gemeentehuis 
Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken-
door een mail te sturen naar 
gemeentehuis@kerkrade.nl of telefonisch via 
14 045.

Regelgeving
Mandaatbesluit uitvoering Wet basisregistratie 
grootschalige topografie - vaststelling

Regelgeving is te raadplegen via 
www.overheid.nl onderdeel Beleid & Regelge-
ving Wettenbank lokaal.

BEKENDMAKINGEN

Extra vergoeding Sociale en Culturele Activiteiten 2021

Bent u inwoner van Kerkrade, bent u 19 jaar of 
ouder en komt u uit een gezin met een laag inko-
men? Dan kunt u bij de gemeente een vergoeding 
aanvragen voor Sociale Culturele Activiteiten 
(vergoeding SCA). 

Met deze vergoeding kunnen u en uw gezin mee-
doen met activiteiten die anders te duur zijn. U 
heeft recht op een vergoeding SCA wanneer uw 
gezinsinkomen lager is dan 120% van de bij-
standsnorm die voor u geldt. 

Waar krijgt u een vergoeding voor? 
U kunt een vergoeding van € 131,- aanvragen voor 
algemene Sociale en Culturele Activiteiten. Dit be-
drag kunt u dan gebruiken voor bijvoorbeeld een 
abonnement bij een sport- of ontspanningsvereni-
ging, deelname aan muziek- en/of dansonderwijs, 
bezoek aan een zwembad, theater, concert, mu-
seum, bioscoop en/of pretpark. Maar ook voor een 
seizoenkaart voor Roda JC, Gaia Zoo, Continium, 
een abonnement op een krant of (vak-)tijdschrift, 
vakbond en ouderenbond of deelname aan een 
computercursus. 

Ook kunt u het bedrag gebruiken om uw in-
ternetabonnement te betalen. Heeft u voor uw 
kind(eren) van 4 tot 19 jaar al een vergoeding ge-
kregen van de Stichting Leergeld Parkstad of het 
Jeugdfonds Sport of het Jeugdfonds Cultuur? Ook 
dan kunt u één keer per jaar voor uw gezin een 
aanvraag doen voor een extra vergoeding SCA van  
€ 131,-. 

Extra vergoeding door nieuwe regels
Omdat de regels in 2021 zijn veranderd, kunt u 
nu naast de vergoeding SCA van € 131,- ook nog 
twee extra vergoedingen SCA aanvragen. 
• Een extra bedrag van € 50,- voor activiteiten 

omtrent sport, gezondheid en vitaliteit. Bijvoor-
beeld voor een sport- of ontspanningsvereni-
ging, een bezoek aan een zwembad, gezonde 
en vitale cursussen, speeltuinen of andere acti-
viteiten die hier op lijken.

• Een jaarabonnement Comfort van de Biblio-
theek Kerkrade. Als u hier recht op heeft, krijgt 
u geen geld van ons, maar een brief. Met deze 
brief kunt u dan bij de Bibliotheek uw gratis 
abonnement afhalen.

Ook als u al een vergoeding SCA van € 131,- heeft 
gekregen in 2021, kunt u de twee extra vergoedin-
gen aanvragen.

Wethouder Wiermans is erg tevreden met de 
extra vergoedingen. “Met het project VIE – leven 
in beweging, hopen we dat onze inwoners gezon-
der en vitaler worden. Het bedrag van € 131,- is 
misschien te weinig om bijvoorbeeld een abonne-
ment op een sportvereniging te betalen. Daarom 
is het mooi dat er nu een extra bedrag van € 50,- 
aangevraagd kan worden.” 
De wethouder is ook blij met het voorstel van de 
gemeenteraad om een extra jaarabonnement van 
de Bibliotheek aan te bieden. “Alle ouders en kin-
deren moeten de gratis toegang tot de Bibliotheek 
hebben. Dit is nu mogelijk.”

Extra vergoeding aanvragen
U kunt de extra vergoedingen SCA aanvragen via 
het formulier op  www.kerkrade.nl/sca
U kunt ook bellen naar 14 045 om een formulier 
aan te vragen. 

Eurode bedankt het Bernardinuscollege 

Twee leerlingen van het Bernardinuscollege, Jasper Rutten en Sasha  
Hajdú, hebben de afgelopen maanden flink gewerkt aan het ontwerp voor 
een nieuwe website voor het Openbaar Lichaam Eurode. 

Tijdens de Euroderaad in juni hebben ze een presentatie gegeven waarin ze 
lieten zien wat er allemaal verbeterd kan worden. Het ontwerp is nu aan-
geleverd bij een programmeur, die het zal overnemen en online zal zetten. 

Als dank voor het geweldige ontwerp en de mooie presentatie overhan-
digen de Eurode-burgemeesters, de heer Fadavian en mevrouw Dassen- 
Housen, een certificaat aan de heren voor bewezen diensten. Verder namen  
mevrouw Raes, docent informatica, en de heer Lenssen, onderwijsdirecteur 
havo bij het Bernardinuscollege, een cheque ter hoogte van € 500,00 in 
ontvangst.


